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ОСНОВНІ ШЛЯХИ ТА МЕТОДИ ПОКРИТТЯ ДЕФІЦИТУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
УКРАЇНИ В УМОВАХ ПОДОЛАННЯ НАСЛІДКІВ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ

Анотація. У статті досліджується економічна природа бюджетного дефіциту, тенденції його розвитку та
взаємозв’язок із загальними макро^ та мікроекономічними показниками економіки України. Розкрито основні
чинники виникнення та джерела фінансування дефіциту бюджету як показника незбалансованості доходів і
видатків в умовах ринкової економіки. Обґрунтовано необхідність затвердження стабільних нормативів відра^
хувань від загальнодержавних податків у бюджети регіонів відповідно до рівня їх економічного розвитку.

Ключові слова: бюджет, державний бюджет України, доходи бюджету, видатки бюджету, дефіцит
державного бюджету України.

Summary. This article explores the nature of the economic deficit, its trends, and the relationship with the general
macro^and microeconomic indicators of Ukraine’s economy. The main factors and sources of financing of the budget deficit
Revealed as an indicator of the imbalance of revenues and costs in a market economy. The necessity of adoption of stable
norms of deductions from national taxes to the budgets of the regions corresponding to the level of economic development.
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Постановка проблеми. Соціально�економічний
розвиток держави є результатом використання як
ресурсних її можливостей, так і економічних ме�
ханізмів, у результаті яких формується та реалі�
зується політика розвитку, важливою складовою
якої є бюджетна система. Недосконалий розвиток
бюджетної системи будь�якої держави може нега�
тивно вплинути на розвиток соціально�економіч�
ної сфери та життєвий рівень громадян. Стан еко�
номіки відбивається і на бюджеті, тому й виника�
ють труднощі у плануванні і виконанні бюджетів
різних рівнів, отже, треба виходити з реального
стану економіки та керуватися принципом еконо�
мічної доцільності та максимальної ефективності
при формуванні бюджетного фонду країни.

В умовах поглиблення економічних реформ
важливого значення набуває необхідність пошу�
ку теоретичних і практичних шляхів, спрямова�
них на стабілізацію і розвиток економіки Украї�
ни. Одним з основних напрямків наукових до�
сліджень у сучасних умовах є дослідження про�
цесу формування дефіциту бюджету і його зв’я�
зок з основними показниками розвитку еконо�
міки держави. Тому в сучасних умовах розвитку
економіки України особливої актуальності набу�
ває питання удосконалення бюджетної системи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи�
тання формування державного бюджету з дефі�
цитом розглядають поодинокі вчені, які зверта�
ють свою увагу тільки на його негативні наслідки.
Окремі науковці пропонують відмовитися від
використання такого інструменту державної
фінансової політики, як дефіцит бюджету [1,
с. 52]. У зарубіжних країнах прихильники жорст�
кої бюджетної політики навіть вимагають консти�
туційної заборони дефіцитного фінансування (за
винятком воєнного часу) [2, с. 86]. А формуван�

ня бездефіцитного бюджету нерідко розцінюєть�
ся як одне з найважливіших досягнень у прове�
денні державної бюджетної політики.

Науковим дослідженням питань бюджету
присвячені праці О. Д. Василика, А. С. Гальчинсь�
кого, В. М. Гейця, А. І. Даниленка, А. О. Єпіфано�
ва, О. Д. Заруби, В. І. Кравченка, І. І. Лукінова,
А. М. Мороза, В. П. Москаленка, Г. О. П’ятачен�
ка, М. І. Савлука, І. В. Сало, В. М. Суторміної,
Ю. В. Тимошенко та інших.

Проблеми бюджету, фінансового планування
обґрунтовуються також у працях російських вчених
А. М. Александрова, Е. О. Вознесенського, В. П. Дя�
ченка, Є. В. Коломіна, С. І. Лушіна, Л. П. Павлової,
В. М. Радіонової, М. Г. Сичова та ряду інших.

Метою статті є визначення економічної
природи дефіциту державного бюджету, тенденції
його розвитку та взаємозв’язку із загальними мак�
ро� та мікроекономічними показниками еконо�
міки країни, а також визначення основних чин�
ників виникнення та джерела фінансування бю�
джетного дефіциту.

Виклад основного матеріалу. Поняття бюджет�
ної рівноваги дуже ретельно вивчається на протязі
багатьох століть. Спочатку дисбаланс доходів та
видатків бюджету країни, а як наслідок і бюджет�
ний дефіцит сприймався науковцями та політика�
ми досить критично. Вважалося, що найкращим
бюджетом є збалансований бюджет. Однак з роз�
витком світової економіки вчені прийшли до вис�
новку, що дефіцитний бюджет в умовах «нормаль�
ного» дефіциту є адекватним явищем. Він стиму�
лює економіку країни до розвитку та пошуку но�
вих альтернативних шляхів «фінансової еволюції».

Базовою та вихідною стадією бюджетного
процесу є складання бюджету держави як її ос�
новного фінансового плану. На цій стадії уточ�
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нюються стратегічні (довготермінові і середньо�
термінові) завдання бюджетної стратегії та про�
гнозні показники, визначаються напрями бю�
джетної політики [3, с. 100].

Бюджетний фонд як об’єктивна, обумовлена
економічна форма руху частини вартості валового
продукту, що пройшла відповідні стадії розподілу
і надійшла в розпорядження держави для задово�
лення суспільних потреб, виступає у вигляді цен�
тралізованого фонду грошових коштів. Характери�
зується великими масштабами, складною внутріш�
ньою структурою, цільовим спрямуванням. Кон�
кретний обсяг бюджетного фонду, джерела надхо�
дження та напрями використання коштів визна�
чаються щорічними законами про Державний
бюджет України, рух коштів фонду відображаєть�
ся в основному фінансовому плані України. Таким
чином, державний бюджет, як і всі інші фінансові
плани, має бути збалансованим, тобто обсяг до�
ходів — дорівнювати обсягу видатків [4, с. 190].

Зведення бюджету з дефіцитом, яке передба�
чає проведення операцій з фінансування бюдже�
ту, не є свідченням його незбалансованості. На
це звертають увагу як вітчизняні, так і зарубіжні
науковці. Так, за визначенням В. М. Опаріна,
«бюджет не може бути незбалансованим (дефіцит
не є ознакою незбалансованості, а лише показує
співвідношення між податковими і позиковими
фінансами) чи необґрунтованим» [5, с. 210].

Російський вчений А. Жигаєв вважає, що по�
няття збалансованого бюджету має різні трактуван�
ня. У західній економічній теорії під збалансованим
бюджетом розуміють бездефіцитний бюджет, тобто
такий, коли заплановані видатки у визначеному
періоді відповідають очікуваним доходам. Але на
практиці у розвинутих країнах бюджети зводяться
з дефіцитом. При цьому вони не розглядаються як
незбалансовані. У Європейському Союзі (долі в
статті ЄС) бюджет визнається збалансованим, коли
виконуються два обмеження: на обсяги дефіциту
(3 % ВВП) і на величину боргу (60 % ВВП). Тому
можна говорити про модифікацію визначення зба�
лансованості бюджету [6, с. 54].

В Україні формування бюджету з дефіцитом
зумовлюється тим, що в нашій державі існує ве�
лика потреба у проведенні негайних реформ у
багатьох сферах життєдіяльності держави, фінан�
суванні розвитку інфраструктури, підвищенні
якості адміністративних і соціальних послуг. Для
їх забезпечення необхідно залучити додаткові
джерела фінансування шляхом більш активного
використання економічного потенціалу країни.

Показник бюджетного дефіциту свідчить про
перевищення передбачених у бюджеті видатків
над постійними доходами, до яких відносять
податкові та неподаткові надходження, що відпо�
відно до бюджетної класифікації вважаються до�
ходами бюджету. Наявність бюджетного дефіци�
ту свідчить про те, що у плановому бюджетному

році до бюджету включені такі видатки держави,
які не мають грошового забезпечення. Однак
бюджетний дефіцит не свідчить про незбалансо�
ваність бюджету у цілому, оскільки у процесі
складання і затвердження бюджету визначають�
ся необхідні джерела фінансування дефіциту.

Фінансування бюджетного дефіциту можливе
з використанням різних способів. До найважливі�
ших з них можна віднести такі: залучення позик;
проведення державою активних операцій. Залучен�
ня позик з метою фінансування дефіциту бюджету
здійснюється у різних видах і формах, до яких на�
лежать, зокрема, внутрішні та зовнішні запозичен�
ня, що проводяться у формі кредитних угод, об�
лігацій, казначейських зобов’язань та ін.

Показники дефіциту розраховуються під час
складання бюджету, записуються окремим рядком
у законі про Державний бюджет України на пла�
новий рік, тобто мають стосунок до бюджету як
основного фінансового плану. За результатами
виконання бюджету такі показники розрахову�
ються за спеціальною методикою і відображають�
ся у звітності про виконання бюджету [7, с. 191].

Бюджетний дефіцит, маючи статус важливо�
го економічного показника для кожної країни
світу, повинен щоденно піддаватися аналізу та
плануванню. Адже тільки при всебічному та по�
стійному контролі та аналізі за бюджетним де�
фіцитом країни можна якось боротися з цим не�
приємним економічним явищем.

В останні роки Державний бюджет України
приймається з дефіцитом (див. табл. 1).

Державний бюджет України у 2009 році ви�
конано з дефіцитом у сумі 19,9 млрд. грн., або
2,2 % ВВП при річному плані у сумі 33,0 млрд.
грн. (3,6 % ВВП). Загальний фонд державного
бюджету виконано з дефіцитом у сумі 16,0 млрд.
грн., або 1,8 % ВВП.

Попередній, 2009 рік був одним з найневда�
ліших бюджетних років за часи незалежної Украї�
ни — фінансова криза та непрофесійна діяльність
державного менеджменту призвели до того, що
розпис доходів Державного бюджету України у
2009 році був недовиконаний на 45,6 млрд. грн.,
або на 17,9 %, надходження порівняно із 2008
роком скоротились на 22,0 млрд. грн., або на 9,5
відсотка. В 2009 році реальний дефіцит держав�
них фінансів (з урахуванням дефіциту зведеного
бюджету, рекапіталізації банків, поповнення ста�
тутних фондів НАК «Нафтогаз України», неза�
конного вилучення обігових коштів підприємств
через фіскальну систему, недофінансування інве�
стиційних програм, боргу вугільних підприємств
перед Пенсійним фондом, відволікання коштів
місцевих бюджетів з єдиного казначейського ра�
хунка для надання позичок Пенсійному фонду та
інших складових прихованого дефіциту) сягнув
169,2 млрд. грн., або 18,5 відсотка ВВП. Залишок
коштів на єдиному казначейському рахунку ста�
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Таблиця 1
Дефіцит Державного бюджету України за 2006–2009 роки

Джерело [8].

ном на 1 січня 2010 року становив 1,1 млрд. гри�
вень. Залишок коштів на рахунках казначейства
станом на 11.03.2010 р. становив лише 1,8
млрд. грн. при середньоденних видатках держав�
ного бюджету відповідно до розпису близько 1
млрд. грн. і необхідності проведення з єдиного
казначейського рахунка платежів місцевих бю�
джетів, соціальних фондів та інших клієнтів каз�
начейства. Середньомісячні касові видатки дер�
жавного бюджету у січні�березні 2010 року ста�
новили 19,1 млрд. грн., що навіть менше, ніж у
2008–2009 роках. У повному занепаді виявилась
державна інвестиційна політика. Фінансування
капітальних видатків було здійснено майже в 2,5
раза менше, ніж у 2008 році, в тому числі за за�
гальним фондом — майже в 12,3 раза. В цілому
по економіці інвестиції в основний капітал реаль�
но зменшились на 41,5 відсотка [9].

Рис. 1. Утримання дефіциту Державного бюджету
України на рівні, встановленому законом у 2010 році.

Джерело [10]

Законом про державний бюджет на 2010 рік
було встановлено граничний показник дефіциту
Державного бюджету України на рівні 54095,4
млн. гривень. Відповідно до статей 25 та 75 зако�
ну про бюджет на 2010 рік Уряд мав право
збільшувати граничний показник дефіциту на
суму випуску ОВДП для погашення простроче�
ної заборгованості з відшкодування ПДВ мину�
лих років та на поповнення статутного фонду
Державної іпотечної установи відповідно. Фак�
тично випуск ОВДП для погашення простроче�
ної заборгованості минулих років з відшкодуван�
ня ПДВ становив 16435,9 млн. грн., а для попов�
нення статутного фонду ДІУ — 2,0 млрд. гривень.
З урахуванням корегування відповідно до статей

25 та 75 закону про бюджет на 2010 рік гранич�
ний показник дефіциту бюджету дорівнював
72531,3 млн. грн., а фактичний рівень дефіциту
із урахуванням цих двох операцій — 64265,5 млн.
грн., що на 8265,8 млн. грн. менше визначеного
граничного показника [11].

У лютому 2011 року було схвалено звіт про ви�
конання Державного бюджету України за 2010 рік
з доходами у сумі 240 млрд. 615,2 млн. грн, видат�
ками — 303 млрд. 588,7 млн. грн., дефіцитом — 64
млрд. 265,5 млн. грн. За даними Міністерства
фінансів, дефіцит майже 64,266 млрд. грн., в 1,8
раза більший, ніж у 2009 році. Цей дефіцит на
52 %, або на 18,578 млрд. грн., перевищив показ�
ник граничного дефіциту, який був встановлений
Законом «Про Державний бюджет України на 2010
рік». Уряд мав право збільшувати граничний по�
казник дефіциту на суму випуску облігацій внут�
рішньої державної позики (ОВДП) для погашен�
ня простроченої заборгованості з відшкодування
ПДВ минулих років і на поповнення статутного
фонду Державної іпотечної установи України
(ДІУ) відповідно. Випуск ОВДП для погашення
простроченої заборгованості минулих років із
відшкодування ПДВ у 2010 році становив 16,436
млрд. грн., а для поповнення статутного фонду
ДІУ — 2 млрд. грн. З урахуванням корекції відпо�
відно до статей 25 і 75 Закону про Державний
бюджет на 2010 рік граничний показник дефіциту
бюджету дорівнював 72,531 млрд. грн. [12].

Стрімке зростання темпів бюджетного дефі�
циту України залежить у першу чергу від стану
економічної ситуації як у країні, так і в світі. Таке
різке зростання дефіциту у 2004 році було
підкріплено найвищими темпами ВВП у по�
рівнянні з європейськими країнами. Тобто по�
дібний дефіцит можна назвати дефіцитом еконо�
мічного зростання, в цей період встановлювався
фундамент на подальші періоди.

Натомість зростання дефіциту у 2007 та 2009
можна пояснити економічною нестабільністю еко�
номіки. 2007 рік характеризувався економічною не�
стабільністю в країні, викликаною політичними не�
гараздами, нове керівництво держави не змогло втри�
мати темпи зростання економіки, через постійний
розподіл політичних сфер впливу. Через що в країні
почався спостерігатися значний спад в економічно�
му секторі та пришвидшення темпів інфляції.
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У другому періоді (2009 року) спостерігалась
так звана тенденція «снігового кому», по�перше,
негативні економічні фактори які відбувалися в
Україні у 2007 році, лише збільшили свій нега�
тивний вплив, по�друге, Україна у 2008 році
відчула вплив світової фінансової кризи. До внут�
рішніх негативних факторів додалися ще й
зовнішні. Збалансованість бюджетів, які входять
до складу бюджетної системи України, є необхі�
дною умовою фінансово�бюджетної політики.

При визначенні розміру дефіциту бюджету
кредити та позики в джерело дохідної бази не вра�
ховуються. Граничний розмір дефіциту та дже�
рела його покриття визначаються відповідно Вер�
ховною Радою України, Верховною Радою Авто�
номної Республіки Крим, Радами народних депу�
татів під час затвердження бюджетів відповідних
рівнів. Покриття дефіциту бюджету здійснюється
за рахунок внутрішніх державних позик, позик
іноземних держав та інших фінансових інститутів.

В умовах ринкових трансформацій бюджет�
не фінансування є одним із найважливіших ре�
гуляторів соціально�економічних процесів у
суспільстві. Його метою було і буде забезпечення
соціальних та економічних потреб держави відпо�
відно до закріплених за нею у Конституції Украї�
ни функцій, а також впливу на різні напрями
розвитку економіки, соціально�культурної сфери,
соціального захисту населення [13, с. 34].

Висновки і перспективи подальших розвідок. Де�
фіцит державного бюджету виступає важливим
інструментом державної фінансово�кредитної по�
літики, засобом впливу на економіко�соціальне ста�
новище держави. В Україні формування бюджету з
дефіцитом зумовлюється тим, що в нашій державі є
значна потреба у проведенні реформ у різних сфе�
рах, фінансуванні державної інфраструктури, підви�
щенні якості соціальних і адміністративних послуг.
Проте у нашій державі використання дефіцитного
бюджетного фінансування не можна розцінювати як
виважене. Наслідком цього стало недостатнє держав�
не фінансування розвитку національної економіки,
проведення структурної перебудови, формування
ринкової інфраструктури та реформування інших
сфер господарського комплексу.

Основні шляхи вдосконалення процесу фор�
мування бюджетів та їх дефіцитів повинні бути
направлені на:

1) запровадження жорстокого контролю за
раціональним та ефективним використанням
коштів бюджетів усіх рівнів;

2) відмову від практики залучення кредитів На�
ціонального банку для покриття дефіциту бюджету;

3) відмову від покриття дефіциту бюджету за
рахунок залучення коштів від розміщення дер�
жавних цінних паперів;

4) запровадження виваженої податкової по�
літики за рахунок упровадження системи оподат�
кування, яка базується на зменшенні кількості
податків, та інші.

Планування і прогнозування бюджетного де�
фіциту повинно базуватися на розрахунках показ�
ників виконання планів надходження доходів по
елементному аналізу та передбачати зміни їх над�
ходження у поточному та найближчому періоді.
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